
1  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | květen 2015

Radniční listy

Najdete v tomto čísle:
„Večer pro Jana Haase“  |  2
Rekonstrukce ulice Horská  |  5
Svoz bioodpadu v Trutnově  |  6
Letní koupaliště Trutnov, dopravní hřiště Na Nivách  |  10

Uzávěrka červnového čísla RL: 15. 6. 2015

ROČNÍK 23 KVĚTeN 27. 5. 2015

Trutnov pokračuje v opravách 
městské památkové zóny

M Ě S T S K É  N O V I N Y  T R U T N O V A

Peníze ze státní i městské kasy i letos pomo-
hou k dalšímu zvelebení historického jádra 
města Trutnova, které je prohlášeno měst-
skou památkovou zónou (MPZ). Koncem 
dubna o tom jednalo zastupitelstvo města. 
„K financování využijeme jak Program re-
generace MPZ Ministerstva kultury ČR, tak 
i městský rozpočet, resp. Program o poskyto-
vání příspěvků na opravu podloubí Městské 
památkové zóny Trutnov,“ nastiňuje zdroje 
financování Ivan Adamec, starosta Trutno-
va. Celková výše přislíbené státní dotace činí 
1 240 000 korun, město Trutnov vynaloží 
1 640 000 korun. „Podpořeny budou objekty, 
v jejichž okolí již rekonstrukce proběhla,“ do-
plňuje Adamec.
Program regenerace městských památkových 
zón využívá město Trutnov každoročně pro 
opravy památkových budov ve svém majet-
ku, ale zároveň z tohoto programu zajišťuje 
příspěvky i pro renovace objektů v soukro-
mém vlastnictví. „Naše investiční oddělení 
shromažďuje žádosti od privátních vlastníků 
zapsaných kulturních památek a podává je 
na ministerstvo kultury společně s požadavky 
města,“ přibližuje proces získání příspěvku 
starosta Trutnova a dodává, že žádost o za-
jištění příspěvku z Programu regenerace MPZ 

je nutné podat vždy do konce září, aby mohla 
být v následujícím roce zařazena do projed-
návání. Podmínkou pro podání je, že žadatel 
má vydané platné závazné stanovisko orgá-
nů památkové péče a splněné podmínky pro 
provedení plánovaných prací dle stavebního 
zákona.
S podporou z Programu regenerace MPZ se 
letos celkové opravy podloubí dočká sou-
kromý dům čp. 27 v Jihoslovanské ulici, dále 
budova internátu zdravotní školy v Bulhar-
ské ulici čp. 52, kde bude provedena celková 
obnova fasády jižního a východního průčelí, 
a částkou 700 000 korun bude z tohoto pro-

gramu podpořena i celková obnova fasády 
na jižní a východní straně budovy Muzea 
Podkrkonoší, jejímž investorem je samo 
město.
Ze svého Programu o poskytování příspěv-
ků na opravu podloubí Městské památko-
vé zóny Trutnov (http://www.trutnov.cz/
file/6578/) pak letos radnice přispěje na re-
konstrukční práce na podloubí budovy České 
spořitelny na Krakonošově náměstí a domu 
čp. 27 v Jihoslovanské ulici.  
„Oba uvedené domy sousedí s budovami 
v majetku města, u nichž již došlo nebo letos 

pokračování >>

dojde k opravě podloubí. Tím se ucelí a sjed-
notí vzhled náměstí a sousedních ulic,“ říká 
Ivan Adamec.
Žádosti o příspěvek z Programu o poskytová-
ní příspěvků na opravu podloubí Městské pa-
mátkové zóny Trutnov se podávají do konce 
dubna na daný rok a vlastník může získat až 
40 % celkových nákladů. Oproti podmínkám 
Programu regenerace MPZ zde nemusí jít 
o zapsané kulturní památky. Akce, na něž je 
příspěvek požadován, by měly být z hlediska 
požadavků stavebního zákona a památkové 
péče zcela připravené a rovněž musejí být 
v souladu se zpracovanou studií na obnovu 
podloubí v MPZ Trutnov.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Areál DOLCE projde 
rekonstrukcí
Rekreační středisko Dolce projde v letošním 
roce po loňské přestávce opět částečnou re-
konstrukcí. Rada města Trutnova odsouhlasi-
la reinvestice v areálu pro rok 2015 v celkové 
výši 1 736 600 korun. Na vylepšení areálu tak 
budou využity i nevyčerpané částky z loňské-
ho roku. „Dolce projdou před letošní sezónou 
renovací, v rámci které bude vybudován např. 
nový beachvolejbalový kurt. Součástí prací 
bude také rekonstrukce dvou apartmánů,“ 
vysvětluje Ivan Adamec, starosta Trutnova. 
„Obnovou projde i střecha a interiér finské 
chaty, dlažba u kiosku nebo elektroinstala-
ce,“ dodává Adamec. Dolce jsou oblíbeným 
výletním místem a přirozeným lákadlem pro 
turisty v letní sezóně. 
Rekreační středisko Dolce je v majetku města 
Trutnova, které ho dlouhodobě pronajímá 
panu Josefu Pokornému na základě uzavřené 
nájemní smlouvy. Opravy jsou hrazeny z vy-
braných finančních prostředků za pronájem 
nemovitého majetku. „Město Trutnov se cho-
vá jako zodpovědný hospodář a pravidelně 
svůj majetek udržuje z výnosů z pronájmu,“ 
vysvětluje princip reinvestic starosta města. 
Loni se do oprav areálu neinvestovalo prá-
vě proto, aby se našetřil větší obnos pro vý-
raznější investice. Předloni prošlo komplet-
ní rekonstrukcí vytápění ve všech chatách 
a střecha na recepci. Rok předtím byla rekon-
struována dvě sociální zařízení v budově re-
staurace a rovněž terasa restaurace a terasa 
na recepci.
Opravy a drobné rekonstrukce provádí ná-
jemce průběžně z vlastních zdrojů. V loň-
ském roce tak byla obnovena například 
školicí místnost a vinárna v přízemí budo-
vy restaurace. Letos na jaře proběhly práce 
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na zprovoznění tobogánu a upraveno bylo 
také brouzdaliště pro děti.
Kemp Dolce sbírá každoročně pěkná ocenění 
v anketách oblíbenosti. V roce 2014 byl vy-
hodnocen jako osmý nejlepší kemp v České 
republice, druhý nejlepší v Královéhradec-
kém kraji a získal i speciální ocenění jako nej-
lepší kemp pro karavany.
I letos to bude v Dolcích žít – poslední červno-
vou sobotu, 27. 6., se tu uskuteční již tradič-
ní Dolce fest a druhou červencovou sobotu, 
11. 7., už páté závody dračích lodí. Chystají 
se také tři triatlony, dětský den 31. 5. 2015, 
tradiční večery s živou hudbou a spousta dal-
ších menších akcí, o kterých kemp průběžně 
informuje na svém webu www.camp-dolce.cz 
a facebooku CAMP DOLCE.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

H-kvintet Trutnov pořádá 4. 6. 2015 od 19.00 
hod. ve vinárně Pod Hradem v Trutnově 
„Večer pro Jana Haase“.
Společně se Swing Sextetem Náchod za-
vzpomínáme na pana Jana Haase (*4. 6. 
1940 - +3. 6. 2011), muzikanta, jehož sklada-
telské a aranžérské dílo dosáhlo svými kvali-
tami k profesionální špičce. Aranže si od něj 
nechávali dělat i kapelníci velkých zahranič-
ních swingových orchestrů. Pro svou odvahu 
a originalitu si mezi kolegy muzikanty vy-
sloužil přezdívku „trutnovský Zappa“. 
Regionální jazzové publikum zná Jana 
Haase jako kapelníka a hráče na trubku, 
pozoun a klávesy z různých seskupení, na-
příklad trutnovský Velký studiový orchestr, 
Melancholik Band a rovněž také Swing Sex-

tet Náchod a trutnovský H-kvintet. Jan Haas 
také učil na Základní umělecké škole v Trut-
nově hře na žesťové nástroje. Vedl dlouhá 
léta školní kapelu Haas band, z níž vyšlo ně-
kolik generací skvělých hudebníků. Nemálo 
z nich pak našlo uplatnění v amatérských 
i profesionálních hudebních souborech. 
Za svou uměleckou činnost obdržel v roce 
1995 Kulturní cenu města Trutnova.
My jsme měli veliké štěstí, že jsme se s  tím-
to umělcem, dobrým člověkem a kamará-
dem potkali a mohli s ním spolupracovat. 
Všem nám tato spolupráce přinášela radost, 
uspokojení, muzikantský zážitek. O to vše 
bychom se s vámi rádi podělili.
Těšíme se na vás.

H-kvintet Trutnov

KRáLOvsKá věnná měsTA zvOu

čERvEn

Dvůr Králové nad Labem 
20. 6. 2015 - KRáLOvÉDvORsKÝ OKRuH 
O CEnu FRAnTIŠKA ŠŤAsTnÉHO 19. ROčnÍK
http://old-racing.ssis.cz

Hradec Králové
5. – 6. 6. 2015 - AuTOsALOn sHOW A RALLY 
sHOW 
www.rallyshow.cz
5. – 7. 6. 2015 - FOLKLÓRnÍ FEsTIvAL PARDu-
BICE – HRADEC KRáLOvÉ 
www.folklornifestival.cz, www.sramkuvsta-
tek.cz
20. 6. 2015 - náBŘEŽÍ ŘEmEsLnÍKŮ 
www.dobredivadlo.cz

nový Bydžov 
18. 6. – 31. 8. 2015 - 16. sALOn KRáLOv-
sKÝCH věnnÝCH měsT & sALOn zuŠ KRá-
LOvsKÝCH věnnÝCH měsT 
www.muzeumnb.cz

most k životu o.p.s.
vzdělávací centrum Trutnov
Šikmá ul. 300

v měsíci červnu 2015 vás zveme na tyto se-
mináře:

● základy zvládání konfliktů nejen v pracov-
ním prostředí

akreditace MPSV
Termín: 2. 6. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

● standardy kvality sociálních služeb – efek-
tivita poskytované služby

Termín: 9. 6. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Semináře na druhou polovinu roku pro Vás 
připravujeme, sledujte naše www.mostkzi-
votu.cz. 
Rezervace a informace: Mgr. Andrea Zvo-
lánková, tel. 775 303 116 nebo 499 841 998, 
most.zvolankova@seznam.cz, www.mostkzi-
votu.cz.

Pořádali jsme 
další workshop 
k cestovnímu  
ruchu
Ve snaze o spolupráci a větší zviditelnění 
značky Trutnov – legenda draka (a pro-
tože víc hlav víc ví) jsme pozvali všechny 
podnikatele v cestovním ruchu k tvůrčímu 
jednání. Cílem bylo najít efektivní a ucele-
nou nabídku „dračích“ pobytů v Trutnově 
v návaznosti na pravidelně pořádané krát-
kodobé akce. Bohužel ale mimo Dolců, se 
kterými vlídně komunikujeme průběžně, 
žádný z podnikatelů neprojevil o naši na-
bídku zájem. Workshop se tedy nekonal. 
Pokud by však měl někdo zájem seznámit 
se s prací studentů VŠO Praha, kteří dračí 
téma v Trutnově pro potřeby cestovního ru-
chu zpracovali, a zamyslet se nad přínosem 
legendy pro jeho podnikání, ráda mu vyjdu 
vstříc.

TIC nABÍzÍ nOvOu sLuŽBu
Pro veřejnost nově provádíme laminování 
dokumentů, nejvýše však ve formátu A4. 
Aktuální ceník služby je v TIC.

Ing. Hana Nýdrlová
TIC Trutnov

„večer pro Jana Haase“

Jaroměř  
13. 6. 2015 - sETKánÍ v TRávě
Přijďte si jen tak posedět v trávě, zazpívat 
si, popovídat si s přáteli … Připravíme pestrý 
program pro děti i dospělé a bohaté občerst-
vení. www.divadlojaromer.cz
20. 6. 2015 - ROmFEsT 
Dny romské kultury a festival Romfest je kaž-
doroční událostí oslav romské kultury a týd-
nem setkání bez předsudků. Realizací projek-
tu se Občanské sdružení SOUŽITÍ – JAROMĚŘ 
snaží o zachování romských kulturních tradic, 
o jejich předvedení přítomné široké veřej-
nosti, a to bez rozdílu barvy pleti, o přispění 
ke vzájemnému respektu a toleranci.

mělník 
5. – 7. 6. 2015 - měLnICKÝ vRKOč 
17. ročník tanečního a hudebního festivalu, 
který ve středních Čechách udržuje živý od-
kaz folklorních tradic.
www.vrkocfest.cz

Chrudim  
30. 6. – 6. 7. 2015 - 64. LOuTKáŘsKá CHRuDIm 
Celostátní přehlídka a dílna amatérského lout-
kářství promění město Chrudim na ráj loutkářů 
a dětí plný fantazie a nevšedních divadelních 
zážitků. Nabitý program loutkářských předsta-
vení doplňuje řada koncertů a výtvarných dílen 
pro všechny věkové kategorie návštěvníků.
www.chrudimdnes.cz

vysoké mýto
6. 6. 2015 - sODOmKOvO vYsOKÉ mÝTO
Festival věnovaný automobilovému degisné-
rovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 
30. let 20. století. Náměstí Přemysla Otakara II.
http://muzeum-myto.cz
více naleznete v kalendáriu na www.venna-
mesta.cz

PODěKOvánÍ
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat 
manželům Čepelkovým za velice příjemné 
dopoledne strávené u nich na statku ve Lho-
tě u Trutnova. Pan Čepelka nám ukázal krávy, 
kozy, koně, ovce, prase, králíky, osličku i pa-
poušky. Ke každému ze zvířat nám pověděl 
o jejich chovu a spoustu zajímavostí ze života 
domácích a hospodářských zvířat.
U jezírka na nás vykoukl hastrmánek a ve vodě 
jsme zahlédli ryby, žabky i čolka. Pro mnohé děti 
byla tato návštěva velkým zážitkem, moc děku-
jeme.

Mateřská školka „Stonožka“ Trutnov 3
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matriční události v dubnu 2015
narozené děti:
V dubnu se v trutnovské porodnici narodilo 
celkem 46 dětí, 23 chlapců a 23 děvčat. Z to-
hoto počtu je 13 občánků města Trutnova, 10 
chlapců a 3 dívky.

uzavřené sňatky:
V měsíci dubnu uzavřelo manželství před 
Městským úřadem Trutnov celkem 6 párů.

Úmrtí:
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
32 občanů + 2 úmrtí v Pilníkově a 1 úmrtí 
ve Chvalči, celkem 17 mužů a 18 žen. Z toho-
to počtu bylo 16 úmrtí občanů Trutnova, 10 
mužů a 6 žen.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci dubnu 
celkem 33 trutnovských spoluobčanů s gratu-
lací, kytičkou a malým dárkem. Kytička byla 
předána i šesti občanům z Domova pro senio-
ry v Trutnově, středisko R. Frimla, a čtyřem ju-
bilantům ve středisku Dělnická. Touto cestou 
ještě jednou všem občanům gratulujeme.
V dubnu bylo na Staré radnici přivítáno do ži-
vota a zapsáno do pamětní knihy města Trut-
nova 33 nových trutnovských občánků.
oddělení právní, úsek matriky

Jana Vaňková, oddělení právní, úsek matriky

mateřské centrum KAROlínka

SpolečenSká rubrika

krátce
červen 2015 svaz postižených 

civilizačními chorobami 
v ČR, z.s., základní organizace a okresní vý-
bor Trutnov zvou své členy i širokou veřej-
nost na 2. ročník akce ROzCHODÍmE CIvIL-
KY s holemi NW i bez nich. Sraz účastníků je 
v pondělí 8. 6. 2015 v 16.00 hod. před UFFEM. 
Na programu je instruktáž, možnost vypůjče-
ní holí na místě, následný pochod směr Dvo-
račka, každý dle svých možností.
Přijďte si vyzkoušet tzv. severskou chůzi s ho-
lemi, neboli nordic walking, ideální prostře-
dek v boji s civilizačními chorobami a pre-
vence jejich vzniku. Pomáhá se snižováním 
nadváhy, formováním postavy, odlehčuje 
kyčle i kolena, je pohodlná a komfortní. Ge-
nerálním partnerem akce Rozchodíme civilky 
v roce 2015 jsou Lesy ČR, s. p. 
Na Vaši účast se těší ZO a OV SPCCH Trutnov

 -js-

nejoblíbenější příměstské 
tábory opět  
s meluzínkem
Po celé léto od 6.30 do 18.00 hod. (až 11,5 
hod. denně)
Areál mŠ meluzínek
Tematické akční týdny pro jednotlivé věkové 
skupiny s výlety, zábavou, vyráběním, pohy-
bem i hudbou, pobytem venku. Důraz na ja-
zykové vzdělávání.

strava 5x denně
Pro děti od 2 do 7 let
Info na www.meluzinek.cz,  
mob.: +420 777 260 315

Pohotovost – stomatologie
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod. 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:

30. 5. a 31. 5. - MUDr. Irena Millerová, 
nám. K. Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 
499 886 384
6. 6. a 7. 6. - MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská 
466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
13. 6. a 14. 6. - MUDr. Jolana Nezvalová, Brat-
ří Čapků 774, Úpice, tel.: 499 846 073
20. 6. a 21. 6. - MUDr. Milena Brátová, zubní 
ordinace č. p. 100, Pilníkov, tel.: 499 898 125
27. 6. a 28. 6. - MUDr. Ladislava Rudolfová, 
Havlíčkova 8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550

Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých pří-
padech akutní a neodkladné péče poskytuje 
Stomatologická klinika Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 
495 833 487; Lékařská služba první pomoci - 
zubní - Hradec Králové, tel.: 495 755 223.

Jak se vyhnout 
civilizačním chorobám 
MUDr. Karel Erben v Trutnově - častý host te-
levize, rozhlasu a lékařských přednášek. 

čtvrtek 4. 6. 2015 v 17:00 hodin na městském 
úřadu v Trutnově, malý sál, Slovanské náměs-
tí 165. Vstupenky v předprodeji: 85 Kč v Info-
centru Trutnov, 95 Kč v den konání na místě.

Obsah přednášky: 
– příčiny zhoršení zdravotního stavu osob 

v ČR 
– co je homocystein a co o nás prozradí 
– více než 80% úbytek vitamínů v zelenině 
– co ovlivňuje biochemické procesy v buň-

kách 
– původ vzniku civilizačních chorob 
– možnosti obnovení biochemického zdraví 
– zkušenosti s obnovou biochemického zdra-

ví 
– snížení rizik vzniku civilizačních chorob 
– odstranění příčin nadváhy a obezity 
– odstranění poruch plodnosti 
– diskuze 
Za podpory: Poradny civilizačních chorob, 
R.M.A.CENTRA Praha, F. ROGALLO Hořičky.
V případě zájmu o další informace nás nevá-
hejte kontaktovat – e-mail: zdravi@rogallo.
cz, tel.: 773 502 502, www.c-ch.cz.

Okénko Klubu seniorů
Tímto vás srdečně zveme na další zase-
dání našeho klubu ve středu 10. 6. 2015 
od 15 hodin v malém sále městského úřa-
du (Moby Dick). Naplánovaná je mimo 
jiné i beseda o Africe s Petrem Sobotkou. 
Po jeho pětiměsíčním africkém pobytu se 
bude jistě jednat o besedu, která by moh-
la zaujmout i další spoluobčany.
Druhé červnové zasedání se bude konat 
ve středu 24. 6. 2015 od 15 hodin v malém 
sále městského úřadu. 
Všichni jste srdečně zváni.

Miroslav Šafařík, předseda Klubu seniorů

POnDěLÍ  

8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

9:30 – 11:00 Pondělní hrátky s dětmi - cvičení, 
tvoření, pohádky a hrátky koře-
něné angličtinou. Program pro 
rodiče s dětmi od 1 roku. Lektor-
ka Petra Richtrová.

15:00 – 17:00 Maternité - kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu, laktační pora-
denství. 

ÚTERÝ

8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 
na „školkový režim“, pro přihlá-
šené děti. Společný tematický 
program v menším kolektivu dětí. 

8:30 – 9:30 Angličtina pro dospělé - konver-
zace. Hlídání dětí zajištěno.

16:00 – 17:00 BOBŘI - cvičení pro děti bez 
rodičů

18:00 – 20:00 Arteterapie - lektorka Bc. Petra 
Adamcová

sTŘEDA

8:30 – 14:00 nastávající maminky a mimin-
ka - volný prostor pro vzájemné 
sdílení nastávajících a novopeče-
ných maminek. Cvičení maminek 
s dětmi do 1 roku. Poradna psy-
chomotorického vývoje a laktační 
poradna.

9:00 – 9:45 Broučci - cvičení pro maminky 
s dětmi od 6 měsíců. Lektorka 
Nicole Lisá.

10:00 – 10:45 svišti - cvičení pro maminky 
s chodícími dětmi. Lektorka 
Nicole Lisá.

čTvRTEK

8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dět-
mi, kreativní dopoledne

9:30 – 11:00 Waldorfská školička Walinka - 
setkávání dětí a rodičů se zájmem 
o waldorfskou pedagogiku. 
Prožívání přirozeného rytmu roku 
v divadýlkách a tvoření, povídání 
o waldorfu. Vhodné pro  děti od 0 
do 4 let. V případě zájmu se mů-
žete kdykoliv připojit. Vede Petra 
Němečková Stypová. Cena 30 Kč.

13:30 – 16:00 Hudební stavebnice (Building 
Blocks of Music) s Drážou (klavír) 
pro přihlášené pokračující žáky

16:00 – 16:40 Cvrčci muzikanti - noví žáčci

16:45 – 17:30 Cvrčci muzikanti - pokračující žáci

PáTEK

8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi

10:00 – 10:30 zpívání s Drážou a Blankou - pís-
ničky, první zkušenost s hudebním 
nástrojem a tanečky

13:30 – 14:15 Hudební stavebnice - pokračující 

14:20 Hudební stavebnice - individuální 
lekce dle domluvy

Dále nabízíme:
- HLÍDánÍ DěTÍ - každý den od 8 do 12 hod. 
(do konce června). Více informací v MC.
- BOBŘI - cvičení pro děti (bez rodičů), každé 
úterý od 16 do 17 hod. Cena 50 Kč. Lektorka 
Ing. Bc. Monika Bobrová.
- záKLADY PRvnÍ POmOCI (nejen u dětí) - 11. 6. 
2015 od 9 do 11 hod. - seminář pro rodiče. Hlídá-
ní dětí zajištěno. Lektorka Mgr. Jana Bartoňová.
- záKLADY PRvnÍ POmOCI II. - 18. 6. 2015 
od 9 do 11 hod. - pokračování semináře 

Bližší informace o prázdninových aktivitách a pro-
vozu na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolin-
ka.cz, e-mail: mckarolinka@volny.cz. 

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková
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odbory měStSkého úřadu informují

v současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 18. 5. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 573
/objekt na st. p. 1382 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Staré Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výměře - 
pokoj 28,24 m2, koupelna + WC 5,13 m2, před-
síň 5,38 m2, balkon 7,20 m2 a sklep 2,25 m2, 
standardní byt, číslo bytu 8, 3. podlaží. Topení 
dálkové. V bytě je kuchyňská linka, vodoměr, 
měřidlo tepla, sporák a vestavěná skříň.
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, výtah 35 Kč/osoba, 
SV 100 Kč/osoba, osvětlení 40 Kč/osoba, do-
movní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého po-
bytu, domovní služby 20 Kč/osoba, úklid 60 Kč/
byt, ohřev TV 100 Kč/osoba a teplo 800 Kč/byt. 

měsíční nájemné: 1 686 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6. 
2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 573
/objekt na st. p. 1382 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Staré Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výměře 
- pokoj 28,24 m2, koupelna + WC 5,13 m2, před-
síň 5,38 m2, balkon 7,20 m2 a sklep 2,25 m2, 
standardní byt, číslo bytu 11, 3. podlaží. Topení 
dálkové. V bytě je kuchyňská linka, vodoměry, 
měřidla tepla, sporák a vestavěná skříň.
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, výtah 35 Kč/osoba, 
SV 100 Kč/osoba, osvětlení 40 Kč/osoba, do-
movní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého po-
bytu, domovní služby 20 Kč/osoba, úklid 60 Kč/
byt, ohřev TV 100 Kč/osoba a teplo 800 Kč/byt. 

měsíční nájemné: 1 583 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6. 
2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byty Dlouhá čp. 573, č. bytu 8 a č. bytu 11 
o vel. kk+1, standardní byty, se budou prona-
jímat na dobu neurčitou na základě výběro-
vého řízení, kde se bude nabízet pouze délka 
prvního platebního období nájemného mini-
málně 12 měsíců. 

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
/objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 8,11 m2, pokoj 32,89 m2, koupelna 
+ WC 1,20 m2, předsíň 6,08 m2 a sklep 4,00 
m2, standardní byt, číslo bytu 4, 3. podlaží. 
Topení dálkové. V bytě je kuchyňská linka, 
vodoměr a měřidlo tepla. 
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/
osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle 
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, ohřev TV 
100 Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt a domovní 
služby 20 Kč/osoba.

minimální měsíční nájemné: 2 864 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6. 
2015 v 8.25 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
/objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 7,30 m2, 1. pokoj 21,80 m2, 2. po-
koj 14,10 m2, koupelna 6,70 m2, WC 1,35 m2, 

předsíň 5,90 m2 a půda 21,15 m2, standardní 
byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. Topení etážové 
plynové. V bytě je plynový kotel, kuchyňská 
linka, vodoměr SV, bojler a varná deska.
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/
osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle tr-
valého pobytu, SV 100 Kč/osoba a domovní 
služby 20 Kč/osoba. 

minimální měsíční nájemné: 4 218 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6. 
2015 v 8.35 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 32
/objekt na st. p. 37 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výmě-
ře - kuchyň 19,34 m2, 1. pokoj 22,80 m2, 2. 
pokoj 23,46 m2, 3. pokoj 18,65 m2, koupelna 
+ WC 7,00 m2, WC + koupelna 13,00 m2, před-
síň 20,43 m2, spíž 11,62 m2, balkon 3,64 m2 
a sklep 15,00 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 
2. podlaží. Topení plynové. V bytě je bojler, 
vodoměr a plynový kotel. 
Orientační výše záloh na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 35 Kč/byt, komín 35 Kč/
průduch, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle 
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba a domovní 
služby 20 Kč/osoba.

minimální měsíční nájemné: 8 138 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6. 
2015 v 8.45 hod. přímo na místě.

Byty Krakonošovo nám. čp. 23, Jihoslovan-
ská čp. 26 a Jihoslovanská čp. 32, standardní 
byty, se budou pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 6 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti 
nabídek se bude posuzovat i délka prvního 
platebního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 5. 6. 2015 do 12.00 
hod. veřejné otvírání obálek 8. 6. 2015 v 8.00 
hod., malý sál měÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou 
k dispozici na internetových stránkách, v in-
forecepci a na odboru majetku města MěÚ 
Trutnov. Bližší informace obdržíte na odbo-
ru majetku města MěÚ, čís. dveří 409, tel. 
499 803 282.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

v současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto prostor 
sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 18. 5. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov 3 – Lhota čp. 6 (restaurace)
objekt na st. p. č. 11 v kat. úz. Lhota u Trutno-
va, obec Trutnov 

Jedná se o prostory sloužící podnikání v čp. 6 
Lhota (restaurace), o celkové výměře 411,35 
m2 (1 restaurace 81,70 m2, 1 sál 158,90 m2, 1 
jeviště 21,60 m2, 1 přísálí 18,50 m2, 1 šatna 
8,80 m2, 1 chodba 13,00 m2, 1 chodba + WC 
29,10 m2, 1 WC 10,70 m2, 1 sklep 12,00 m2, 2 
místnosti 9,55 m2 a 16,50 m2, 1 výměníková 
stanice 15,00 m2 a 1 garáž 16,00 m2). 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let. Nájemce provede na vlastní nákla-
dy úpravy prostor k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 

smlouvy nebude zhodnocení těchto pro-
stor sloužících podnikání nájemci uhrazeno. 
V prostorech sloužících podnikání nebude 
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
Objekt je v současné době nabízen k prodeji.

Žádosti je možné podat do: 19. 6. 2015 
do 12.00 hod. veřejné otevírání obálek: 22. 6. 
2015 v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 13 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620593, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského 
listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁ-
NÍ, Trutnov – Lhota čp. 6, „NEOTVÍRAT“.

Trutnov 2 – Horská čp. 187
objekt na st. p. č. 197 v kat. úz. Horní Staré 
Město

Jedná se o prostory sloužící podnikání v čp. 
187 Horská, umístěné v I. NP, o celkové výmě-
ře 73,23 m2 (3 místnosti 24,02 m2, 11,64 m2, 
21,01 m2 s výklenkem 6,40 m2, chodba u so-
ciálního zařízení 2,81 m2, 2 komory 1,96 m2 
a 1,83 m2, 2 soc. zařízení 1,66 m2 a 1,90 m2).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let. Nájemce provede na vlastní nákla-
dy úpravy prostor k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení těchto pro-
stor sloužících podnikání nájemci uhrazeno. 
V prostorech sloužících podnikání nebude 
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
Objekt je v současné době nabízen k prodeji.

Žádosti je možné podat do: 19. 6. 2015 
do 12.00 hod. veřejné otevírání obálek: 22. 6. 
2015 v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 5 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620594, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 

pokračování >>
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Rekonstrukce ulice Horská
Další větší investicí města je realizace stav-
by „Rekonstrukce ulice Horská“ v Horním 
Starém Městě v úseku od ul. Slovenská 
po Staroměstský most přes Úpu. Stavba 
bude realizována v průběhu roku 2015 - 
2016. Zahájení prací se předpokládá kon-
cem června ve směru od mostu k sídlišti Ze-
lená Louka. V roce 2015 proběhnou práce 
v úseku od mostu přes Úpu po železniční 
přejezd, v roce 2016 od železničního pře-
jezdu po ul. Slovenská. Stavba je realizač-
ně rozdělena do pěti částí, které budou 
postupně uzavírány a po dokončení prací 
zpětně zpřístupněny do režimu slepé ulice. 
Doba uzavírky jednoho stavebního úseku 
se předpokládá v délce cca 2 měsíce.
Po celou dobu uzavírky bude v úseku 
od ul. Vlčická po ul. Mladobucká vylouče-
na veškerá veřejná doprava. Linkové au-
tobusy a MHD budou mít režim objížďky 
přes komunikaci Krkonošská.
Z důvodu bezpečného staveništního pro-
vozu v uzavřené části ulice zde bude mož-
né stát s vozidly jen omezeně nebo po do-
hodě se zhotovitelem stavby v určených 
místech.
V průběhu rekonstrukce komunikace 
a chodníků dojde ke kompletní výměně 
konstrukčních vrstev, sanaci podloží, úpra-
vě odvodnění komunikace (nové vpusti 
včetně přípojek), výměně veřejného osvět-
lení. Komunikace bude se živičným povr-
chem, chodníky budou mít kryt ze zám-
kové dlažby. Nově zde vzniknou podélná 
stání a zálivy autobusových zastávek.
Před úplnou uzavírkou dotčené části ulice 
budou její obyvatelé od zhotovitele infor-
mováni o omezeních a o možnostech pří-
stupu k objektům. Svoz komunálního od-
padu z prostoru prováděných stavebních 
prací bude po jejich dobu zajišťován z do-
hodnutých svozových míst, na která přesun 
popelnic vždy zajistí zhotovitel stavby.
Obyvatele dotčené obytné části touto 
cestou žádáme o trpělivost, shovívavost 
a vstřícnost při provádění stavebních 
prací.

Petr Andr, odbor rozvoje města

OznámEnÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 27. 4. 2015 přijalo usnesení:
* č. 2015-65/2, kterým schválilo záměr prode-
je věci nemovité - pozemku označeného jako 
st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 - objekt 
občanské vybavenosti, a pozemku označeného 
jako p. p. 93/1 o výměře 1206 m². Prodeji bude 
předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zá-
sady pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy ze 
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců. 

věc nemovitá:  
stavba čp. 18 Trutnov-voletiny
Pozemek označený jako st.p. č. 47 - zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 1034 m2, včetně 
všech součástí, které tvoří: budova čp. 18 - stav-
ba občanského vybavení, pozemek p.p. č. 93/1 
- zahrada (zem. půdní fond) o výměře 1206 m2 
v k.ú. a části obce Voletiny, v obci Trutnov.

Úvodní cena pro jednání je 2 050 000 Kč.

Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. Má 
dvě nadzemní podlaží s částečně využitým 
podkrovím a je částečně podsklepená. V domě 
jsou dvě bytové jednotky a nebytový prostor - 
restaurace se sálem. K pozemku p.p. 93/1 jsou 
zřízena věcná břemena na zřízení, provozování 
a údržbu tepelných rozvodů, právo zřízení stav-
by, údržby a provozování zemního kabelového 
vedení elektřiny NN a právo uložení a provozo-
vání stavby kanalizačního sběrače.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629495, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. ná-
zev právnické osoby.
Nabídky označené „nEOTvÍRAT!“ s heslem „vo-
letiny čp. 18“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 24. 8. 2015 - 12:00 hod. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrho-
vanou cenu, způsob její úhrady, předpokláda-
ný účel využití objektu, číslo účtu pro možnost 
vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 25. 8. 
2015 v 8:05 hod. v malém sále v suterénu měst-
ského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.

* č. 2015-64/2, kterým schválilo záměr prodeje 
nemovité věci - volné bytové jednotky č. 264/4 
o velikosti 1 + 2 o výměře 88,14 m² v domě čp. 
264 na st.p. 276, Lípové náměstí. Prodeji bude 
předcházet nové obecné zveřejnění. Neuplatní 
se Zásady pro prodej ..., neuplatní se 20% sleva 
ze sjednané ceny.

volná bytová jednotka č. 264/4 
v domě čp. 264 Lípové náměstí
na st.p. 276 (536 m2) včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku 

v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části 
obce Poříčí

Podlaží 2. nP, číslo jednotky 264/4, velikost 
2+1, podl. plocha 88,14 m2, úvodní cena pro 
cena 495 000 Kč.

V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 ne-
bytový prostor. Předmětem prodeje je bytová 
jednotka, která je volná. Výměra bytové jed-
notky je včetně příslušenství (sklepa).
Nabídky označené „neotvírat“ s heslem „Lí-
pové náměstí 264/4“ se přijímají v zalepených 
obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan 

úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského 
listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁ-
NÍ, Trutnov – Horská 187, „NEOTVÍRAT“.

Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. 
na odboru majetku města MěÚ Trutnov, č. dve-
ří 409 (tel. 499 803 270). Cenová nabídka musí 
být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání žá-
dosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazu-
je právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný 
vedoucí odboru majetku města

Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov, 541 16. 
Bližší informace obdržíte na odboru majetku 
města v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 
499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce ve výši 10 000 Kč. Kauce 
musí být složena bezhotovostním převodem 
na bankovní účet města Trutnova vedený u Ko-
merční banky, číslo účtu: 6015-124601/0100, 
variabilní symbol: 3629452, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést 
své jméno a příjmení, příp. název právnické 
osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce musí 
být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní 
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej 
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, 
bude kauce vrácena zpět po rozhodnutí zastu-
pitelstva města a bude vyplacena na účet složi-
tele. V případě neuskutečnění prodeje ze strany 
kupujícího propadá kauce ve prospěch města.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplace-
ní kauce (s uvedením čísla účtu pro možnost 
vrácení kauce) je třeba podat tak, aby byla 
k dispozici na určeném místě pro příjem nabí-
dek nejpozději do 24. 8. 2015 do 12:00 hodin. 
Při odeslání poštou je proto třeba ze strany zá-
jemce volit potřebný předstih k zajištění služeb 
pošty. K záměru je také možno podat připo-
mínky nebo námitky písemným podáním, nej-
později však do doby možnosti podání nabídky 
(do 24. 8. 2015 do 12 hodin). Veřejná prohlídka 
bytu se uskuteční na požádání.
Otevírání obálek bude provedeno dne 
25. 8. 2015 v 8:05 hodin v malém sále městské-
ho úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 2. 3. 2015 přijalo usnesení:
* č. 2015-4/1, kterým schválilo záměr prode-
je věci nemovité - pozemku označeného jako 
st. p. 197 o výměře 739 m², jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 187. Prodeji 
bude předcházet nové obecné zveřejnění, ne-
budou se aplikovat Zásady pro prodej ..., ne-
bude poskytnuta 20% sleva ze sjednané ceny, 
nebudou upřednostněni nájemci.

věc nemovitá:  
budova čp. 187 v ul. Horská
Pozemek označený jako st.p. č. 197 o výmě-
ře 739 m2, včetně všech součástí, které tvoří: 
budova čp. 187 - občanská vybavenost, vše 
v k.ú. a části obce Horní Staré Město, v obci 
Trutnov.

Úvodní cena pro jednání je 4 500 000 Kč.

Součástí pozemku st.p. č. 197 je budova ob-
čanské vybavenosti (restaurace U Machače). 
Jedná se o třípodlažní zděný nebytový objekt, 
který je částečně podsklepen, má dvě nad-
zemní podlaží a půdu. V domě je celkem šest 
nebytových prostor, z toho tři jsou volné.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kau-
ce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej ne-
bude uskutečněn ze strany prodávajícího. 
V případě odstoupení od nabídky ze strany 
kupujícího propadá kauce ve prospěch měs-
ta. Kauce musí být složena na účet města 
vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629470, 
konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjem-
ce uveďte své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby.
Nabídky označené „nEOTvÍRAT“ s heslem 
„HORsKá 187“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 24. 8. 2015 – 12:00 hod. 
Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 25. 8. 2015 v 8:00 hod. v malém sále 
městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou 
být přítomni.

pokračování >>
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Zprávy Z měSta

Vážení rodiče,
pravidelné aktivity, jako cvičení rodičů s dět-
mi a volná herna, pro vás budou k dispozici 
do 29. 5. Vzhledem k plánované rekonstrukci 
školy tak bude letošní provoz o měsíc kratší, 
než je běžné.
Ze Želvičky se za 7 let stala již velká holka, 
která je, troufám si tvrdit, atraktivní a poměr-
ně úspěšná. I přesto jsem se rozhodla, že její 
provoz ukončím. Nemůžu říct, že je to s lehkým 
srdcem, vždyť své vypiplané dítě také jen tak 
neopustíte, ale život je o kompromisu. Zmiňo-
vat zde všechny důvody, které vedly k dlouhé-
mu rozhodování, je asi zbytečné. Důležité je, že 
nastal čas, kdy se toto rozhodnutí stává téměř 
nezbytné.
Jsem ráda, že Želvička dokázala potěšit spoustu 
dětí i rodičů, že se dětem nechce domů a MŠ by 
za Želvičku rády vyměnily. Užili jsme si spous-
tu zábavy při různých pobytových akcích, ba-

zarech, Zajících nebo karnevalech. To vše jsou 
nezapomenutelné zážitky, zkušenosti, ale sa-
mozřejmě také spousta práce a starostí.
Želvička by nebyla Želvičkou, kdyby svým dílem 
nepřispěli další nadšenci, kteří k tomu patří. Mé 
velké poděkování tak patří pí Andree Burešo-
vé, která mi pomohla ve zrodu našeho centra. 
Bez Lucie Pokorné a Ivy Bolehovské by Želvička 
nebyla taková, jaká je. Hodiny svého volného 
času věnovali Želvičce také maminky při bazár-
ku a někteří žáci naší školy na všech akcích. Bez 
jejich pomoci bych se neobešla. DĚKUJI!
Největší poděkování však patří panu řediteli 
Mgr. Zdeňku Gécovi, který vznik Želvičky pod-
pořil, umožnil a 7 let s námi vydržel.
Věřím, že na Želvičku budete vzpomínat jen 
v dobrém. Děkuji za vaši přízeň, za váš čas, kte-
rý jste si se svými dětmi udělali, protože bez vás 
– návštěvníků – by to všechno nemělo smysl!

Lenka Kuchařová, DiS.

mateřský klub ŽELvIčKA,
při zŠ, mládežnická 536, Trutnov 2, www.zelvicka.webnode.cz

Novela zákona o odpadech (zákon č. 229/2014 
Sb.) ukládá obcím nově od 1. 1. 2015 zajistit 
místa pro odkládání biologicky rozložitelných 
odpadů jako složek komunálního odpadu. 
Podrobnosti o způsobu zajištění sběru bio-
logicky rozložitelného odpadu řeší vyhláška 
MŽP 321/2014 Sb. ze dne 16. prosince 2014 
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálních odpadů.
Z tohoto prováděcího předpisu Ministerstva 
životního prostředí ČR vyplývá, že odděle-
né soustřeďování biologicky rozložitelného 
odpadu musí být provedeno minimálně pro 
biologické odpady rostlinného původu, a to 
minimálně v období od 1. 4. do 30. 10. kalen-
dářního roku. 

Na základě těchto skutečností vydalo město 
Trutnov na konci loňského roku obecně zá-
vaznou vyhlášku, která řeší svoz bioodpadu 
ve městě. Dle této vyhlášky je možno biood-
pad odkládat zdarma v rámci systému svozu 
komunálních odpadů a jejich vytříděných slo-
žek na sběrném dvoře v Horské ulici do kon-
tejneru, který je určen pouze na bioodpad.
Bioodpad je také svážen Technickými služba-
mi Trutnov za úplatu. Za 200 Kč je možno za-
koupit vak na bioodpad a 600 Kč stojí sezónní 
svoz bioodpadu, a to vždy každé pondělí. 
Další informace je možno získat na stránkách 
Technických služeb Trutnov nebo na telefonu 
499 739 419, pí Metelková. 

Ing. Tomáš Síč, odbor životního prostředí

Každý občan z regionu Východní Čechy je 
oprávněn obrátit se na kteréhokoliv advoká-
ta regionu Východní Čechy se žádostí o po-
skytnutí bezplatné právní porady (která má 
charakter krátké informativní schůzky) a ad-
vokát je k poskytnutí takovéto právní služby 
povolán (žadatele může odmítnout v případě 
pracovního vytížení). 
Na poskytnutí bezplatné právní porady není 
právní nárok. Poskytování bezplatných práv-
ních porad je činnost, která není stanovena 
žádným zákonem; jde o veřejně prospěšnou 
činnost namířenou zejména ve prospěch osob, 
které se s ohledem na své poměry potřebují 
zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly.
Pokud by byl žadatel odmítnut (případně 
odmítnut opakovaně i jinými advokáty), 
může se obrátit na pracoviště České advokát-
ní komory v Hradci Králové, Resslova 1253, 
Hradec Králové, telefon: 495 534 081, fax: 
493 814 911, e-mail: recepcehk@hjf.cz, s žá-
dostí o bezplatnou právní poradu.
Pokud na základě bezplatné právní porady 
vyvstane potřeba poskytnutí právních služeb 
ve větším rozsahu (např. zastupování v řízení 
před soudem nebo jiným orgánem, sepsání 
listiny apod.) a nemůže-li se klient domoci po-
skytnutí právní služby jiným způsobem (např. 
volbou advokáta podle svého uvážení, usta-
novením advokáta soudem v probíhajícím 
řízení), může se obrátit na Českou advokátní 

komoru se žádostí o určení advokáta; odů-
vodňují-li to jeho majetkové poměry, může 
požádat o určení advokáta k bezplatnému 
poskytnutí právních služeb nebo k poskytnutí 
právních služeb za sníženou odměnu. 
K podání takového návrhu na zahájení říze-
ní o určení advokáta jsou k dispozici na we-
bových stránkách České advokátní komory 
(www.cak.cz) podrobné informace včetně 
požadovaných formulářů (zdroj: http://www.
cak.cz/scripts/detail.php?id=2617). 

Seznam advokátů je dostupný na webu www.
cak.cz. Dále se můžete obrátit na následující 
instituce, které poskytují bezplatné odborné 
poradenství:
– občanské poradny v Královéhradeckém 

kraji (www.obcanskeporadny.cz, www.ops.
cz),

– v případě problémů s reklamací, odstou-
pením od smlouvy, podomními prodeji, 
nákupy přes internet, apod. se lze obrátit 
na Asociaci sdružení obrany spotřebitelů 
(www.asociace-sos.cz),

– v oblasti ochrany základních lidských práv 
poskytuje poradenství např. Liga lidských 
práv (www.llp.cz),

– v oblasti politických a jiných veřejných práv 
poskytuje poradenství např. Frank Bold 
(www.frankbold.org/poradna).

Mgr. Michaela Lamačová, odbor správní

muzeum Podkrkonoší – 
výměna oken a oprava fasády
Do rozpočtu města na letošní rok byla zařa-
zena výměna oken a oprava fasád na jižní 
a východní straně objektu Muzea Podkrko-
noší. Stavební práce již byly zahájeny a po-
trvají až do konce září. Práce budou probí-
hat za provozu muzea, s částečným časovým 
omezením v místnostech, kde se bude pro-
vádět výměna oken. Prostor parkoviště u ob-
jektu muzea bude částečně omezen ohraze-
ním staveniště.
Výměnu oken bude provádět firma Luboš 
Serbousek - stavební práce, opravu fasád pro-
vede firma Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.

Petr Andr, odbor rozvoje města

Informace o možnostech bezplatného 
právního poradenství pro občany

svOz BIOODPADu v TRuTnOvě* č. 2015-5/1, kterým schválilo záměr prode-
je věci nemovité - pozemku označeného jako 
st. p. 3672 o výměře 481 m², jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367. Prodeji 
bude předcházet nové obecné zveřejnění, ne-
budou se aplikovat Zásady pro prodej ..., ne-
bude poskytnuta 20% sleva ze sjednané ceny, 
nebudou upřednostněni nájemci, s úvodní 
cenou pro jednání vycházející ze znaleckých 
posudků.

věc nemovitá: Polská čp. 367
Pozemek označený jako st.p. č. 3672 - zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 481 m2, včetně 
všech součástí, které tvoří: budova čp. 367 - 
stavba občanského vybavení v obci a k.ú. Trut-
nov, v části obce Dolní Předměstí.

Úvodní cena pro jednání je 10 380 000 Kč.

Součástí st.p. č. 3672 je stavba. Jedná se o žele-
zobetonovou montovanou stavbu nepravidel-
ného tvaru s plochou střechou. Má čtyři nad-
zemní podlaží a je podsklepená. Objekt dříve 
sloužil jako projekční středisko Stavoprojekt. 
Objekt je napojen na el. energii, telefon, in-
ternet, vzduchotechniku, dálkové ústřední vy-
tápění a TUV, požární vodovod a na veřejnou 
kanalizační a vodovodní síť. Nebytový prostor 
je obsazen nájemcem s nájemní smlouvou 
na dobu neurčitou (střední odborná škola) 
s jednoroční výpovědní lhůtou. Přilehlé pozem-
ky budou prodány samostatně.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629479, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. ná-
zev právnické osoby.
Nabídky označené „neotvírat!“ s heslem „Pol-
ská 367“ zasílejte v uzavřených obálkách na ad-
resu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, 
Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozdě-
ji do 24. 8. 2015 - 12:00 hod. Nabídky lze podat 
i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, 
způsob její úhrady a předpokládaný způsob vy-
užití objektu. K nabídce je nutné přiložit kopii 
dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. 
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 25. 8. 2015 v 8:05 hod. v malém sále v su-
terénu městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozději 
však do doby možnosti podání nabídky.
Bližší informace poskytuje odbor majetku 
města ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 
499 803 281, 499 803 279.

O způsobu prodeje a konečném schválení pro-
deje rozhoduje zastupitelstvo města. 

Ing. Radek Hojný, vedoucí odboru majetku města
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Dne 15. 4. 2015 proběhlo ve Stacionáři RIAPS 
setkání klientů a osob blízkých s pracovni-
cemi stacionáře. V rámci akce bylo možné 
zhlédnout prostory, v nichž probíhají tera-
peutické aktivity klientů. Smyslem akce bylo 
otevřít nejen prostory, ale i svět duševně ne-
mocných světu jejich rodinných příslušníků či 
známých. V úvodu pohovořila vedoucí Lucie 
Skalská o poslání tohoto zařízení, následně 
psycholožka Irena Černá přiblížila problema-
tiku duševních onemocnění. Na závěr úvod-
ní části vystoupily se svými příspěvky dvě 
klientky, které se podělily o své zkušenosti 
s životem duševně nemocné osoby. Problém 
obohatily o citace z vlastní tvorby jako do-
klad schopnosti nemocných bojovat s duševní 
trýzní a snahou dát o sobě vědět. Citované 
příspěvky posloužily jako podnět k zahájení 
debaty. Další a další zúčastnění získávali od-

vahu podat svědectví o svých problémech. 
Otevřel se prostor ke vzájemnému sdělování 
a sdílení. Prostory stacionáře jsou samy o sobě 
dostatečnou výzvou k uskutečnění setkání to-
hoto typu. Funkčně vybavený interiér nabízí 
vhodné podmínky. Vše se uskutečnilo formou 
posezení v přátelské atmosféře, kterou obo-
hatilo pohoštění, jež uchystali klienti. 
Myslím, že celé setkání prospělo oběma stra-
nám. Výsledným efektem byla užitečná kon-
frontace, jež posloužila jako pojítko. Děkuji 
za možnost zastavit se v tomto rychlostipl-
ném světě. Děkuji za služby Stacionáře RIAPS 
a za uskutečnění setkání lidí, kteří byli ochot-
ni zvolnit kroky i myšlenky, aby svou účastí 
projevili sympatii s lidmi, kteří se momentál-
ně necítí „ve své kůži“.

Jana Kábrtová
klientka Stacionáře RIAPS

Policie v Mateřské škole Trutnov, 
pracoviště Komenského

Ve středu 13. 5. 2015 byly děti plné očekávání 
a již od rána se ptaly: „Kdy už přijedou?“ „Co 
nám asi ukážou?“  „Kolik jich bude?“
V 9 hodin se konečně dočkaly. Na dvůr naší 
mateřské školy přijela dvě policejní auta a po-
licejní motorka. Velkým překvapením pro děti 
bylo, že policisté s sebou přivezli dva krásné 
policejní psy. Předvedli dětem ukázky z výcviku 
psů a ukázali, jak probíhá zadržení pachatele 
psem. Sklidili za to od dětí velký potlesk.
Poté si všechny děti mohly sednout na policej-
ní motorku či do auta a prověřily i houkačky. 
Některé děti si také vyzkoušely přilby, které se 
používají při zásahu, ochranné vesty a štíty. 
Děti byly nadšené. Přitom se nenásilnou formou 
seznámily s prací Policie ČR. Děkujeme tímto 
všem členům policejního sboru, kteří si udělali 
na děti čas. Díky nim měly děti krásný zážitek.

Kolektiv MŠ Komenského

V měsíci dubnu proběhlo měření koncentra-
ce cukru v krvi - glykemie pro veřejnost. Cí-
lem bylo vyhledat postižené cukrovkou, kteří 
o tom doposud nevěděli, a tím jim umožnit 
včasné zahájení léčby a úpravu životního reži-
mu potřebám této civilizační choroby. Výskyt 
cukrovky je stále častější a předpokladem kva-
litního života s touto chorobou je právě včas-
né přizpůsobení životního režimu a zahájení 
léčby. Akci společně zajistily město Trutnov, 
které poskytlo potřebné prostory a bezplat-
ný výlep plakátů, nemocnice Trutnov, která 
zajistila potřebný materiál (testovací proužky 
a lancety) a odborné zajištění akce sestrou 
diabetologické poradny,  a pobočný spolek 

Trutnov Svazu diabetiků ČR, který zajistil cel-
kovou organizaci akce. Velmi nás potěšilo, 
že proti účasti cca 250 zájemců v minulých 
letech bylo v tomto roce změřeno 300 zájem-
ců. Pokud byla zjištěna zvýšená hladina cuk-
ru, poskytla sestra diabetologické poradny 
zájemcům doporučení, jak mají dále postu-
povat, aby si u odborného pracoviště ověřili, 
zda se jedná opravdu o cukrovku. Výbor naší 
organizace by chtěl všem, kdo se na zajiště-
ní této akce podíleli, poděkovat a věří, že ji 
bude moci zajistit i v příštích letech.

Výbor pobočného spolku Trutnov  
Svazu diabetiků ČR

zájem veřejnosti o vlastní zdraví se zvyšuje

stacionář RIAPs

Jak jsme již v prosinci loňského roku infor-
movali, rozvíjíme podnikatelské dovednosti 
našich žáků formou projektu EU OP VK „Stu-
dentské minipodniky Severovýchod”, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.00/54.0017. 
Projekt nyní vrcholí prvním veletrhem fiktivních 
firem, a to ve středu 24. června 2015 ve Spole-
čenském centru UFFO mezi 9. a 14. hodinou. 
Nevšední akce nabídne zúčastněným fiktivním 
firmám z řad základních i středních škol mož-
nost prezentovat výsledky své celoroční práce 
nejen mezi sebou, ale i běžným návštěvníkům 
veletrhu. Dále budou fiktivní podniky soutěžit 
o nejlepší fiktivní firmu a dojde i k  vyhlášení 
ceny diváků. Vítězem se stane firma, která do-
sáhne nejvyššího součtu bodů ze všech dílčích 
soutěží (stánek firmy, katalog, powerpointo-
vá prezentace firmy, slogan, maskot). Těšíme 
se proto na setkání s týmy zapojenými přímo 
do projektu, ale i se žáky a učiteli, kteří si přije-
dou ozvláštnit konec školního roku.

Další den, ve čtvrtek 25. června 2015 dopoled-
ne, se bude v UFFU konat závěrečná konfe-
rence, na které budou učitelé tří zapojených 
základních škol a jedné školy střední prezen-
tovat svou celoroční práci. Setkáme se tak 
opět s kolegy ze ZŠ Prodloužená Pardubice - 
Polabiny, ZŠ Stráž pod Ralskem a z Obchodní 
akademie Olgy Havlové Janské Lázně. 
V průběhu roku děti prokázaly schopnost 
postavit se nejedné zajímavé výzvě, jejich 
učitelé - mentoři byli obohaceni a inspirováni 
pro další práci s žáky. Děkujeme zástupcům 
úspěšných místních firem KasperKovo, Auto-
styl Trutnov, BP Lumen Úpice a Telefon Servis 
Náchod a ředitelce jednatelství Krajské hospo-
dářské komory  Ing. Jolaně Vašákové za pře-
dání mnoha zkušeností a rad z praxe. Projekt 
přinesl nová a zajímavá témata z podnikatel-
ského prostředí a určitě pomohl žákům a stu-
dentům v další profesní orientaci.

Mgr. Tereza Bradnová

zveme na 1. veletrh fiktivních firem v Trutnově!

Co vše se dělo v mŠs na struze?
Jarní radovánky jsme si zpestřili karneva-
lem na téma „Cirkus“. Děti předváděly svá 
báječná a nápaditá vystoupení a paní uči-
telky ukázaly, že zdroj jejich inspirace je 
nevyčerpatelný. Pro rodiče bylo příjemným 
zpestřením keramické odpoledne, u výroby 
kočiček z hlíny zapomněli na všechny své 
starosti. Blízkost městského parku, paradrá-
hy a voňavého jarního lesa nás motivovala 
k procházkám jarní přírodou a poznávání 
trutnovských historických památek. Některé 
děti navštívily dopravní společnost Krissten-
son, měly možnost prohlédnout si nákladní 
prostory a kabiny. Předškoláčci navštěvují 
celoročně městskou knihovnu a v rámci pro-
jektu „poznávání řemesel“ se byly podívat 
v truhlářské dílně. Novým rodičům a jejich 
dětem jsme představili naši MŠ na Dni ote-
vřených dveří. Děti si hrály a zkoušely, co do-
kážou, za pomoci Krtečka a jeho kamarádů. 
V dubnu nás navštívil příslušník policie a se-
známil nás s pravidly silničního provozu. Vy-
zkoušel děti ze znalostí dopravního značení 
a předvedl jim policejní výbavu. Do MŠ za-
vítali cizokrajní papoušci, kouzelník a něko-
lik zájezdových divadel. A na co se můžeme 
těšit v dalších měsících? Na další keramické 
tvoření, na pravidelné pískání na flétničky, 
na logopedická odpoledne s rodiči, na Vše-
ználka (příprava dětí na školu), na výlet 
do ZOO, na návštěvu plaveckého bazénu. 
Těšíme se na nové děti, které přijdou do naší 
mateřské školy po prázdninách.

kolektiv učitelek

FAJnTáBORY 2015
Příměstský tábor v sejfech u Trutnova
–  denní doprava na tábor z centra Trutnova
– termín: 20. 7. - 24. 7. 2015
– věk: 5 - 17 let (dle zaměření)
– zaměření: TANEČNÍ, SPORTOVNÍ, JAZYKO-

VÝ, AIRSOFTOVÝ
– cena: 1390,- Kč
Pobytové tábory
– místa: Sejfy u Trutnova, Janovičky u Brou-

mova, Astra v Orlických horách
– zaměření: TANEČNÍ, JAZYKOVÉ, SPORTOV-

NÍ, AIRSOFT
– 7denní nebo 14denní
– věk:  5 - 17 let

Přihlášky a více informací na www.fajntabo-
ry.cz, kontakt: 702 950 724
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Přátelské vztahy francouzského císaře Napo-
leona s carem Alexandrem skončily jeho po-
hromou při tažení do Ruska v roce 1812, kdy 
se Napoleon pokusil za podpory vojsk států 
střední a západní Evropy, především rakous-
kých a pruských vojáků, ovládnout rozsáhlou 
ruskou zemi.

Příprava k tažení Napoleona proběhla už 
o dva roky dříve, když se v roce 1810 stali 
z velkých nepřátel svých zemí najednou pří-
buzní. A sice sňatkem s nejstarší devatenác-
tiletou dcerou rakouského císaře Františka I. 
arcivévodkyní Marií Luisou po jeho úředním 
rozvodu s Josefínou, jeho první manželkou. 
Ta přes očekávání Napoleona zůstávala bez-
dětná a Napoleon potřeboval pro budouc-
nost svého rodu založit rodinu. Toto přání 
se mu splnilo v roce 1811 narozením syna 
Napoleona. Svatba, kterou Napoleon získal 
rakouské spojenectví, 30 tis. vojáků pro vál-
ku s Ruskem, měla vyloženě politický účel. 
Tak trochu humorně byla provázena tím, 
když Marie Luisa s sebou vezla k zasnoube-
ní do Paříže 12 prstenů na vyzkoušení, po-
něvadž se na její správnou velikost ve Vídni 
předem zapomnělo.

Vpád do Ruska s opožděním začal už v létě 
přechodem pohraniční řeky Němen s půlmi-
lionovou armádou 24. června v očekávání 
brzkého ukončení ještě před příchodem obá-

vané pověstné ruské zimy. Po prudkých bojích 
u Smolenska 16. 8. a u Borodina 7. 9. (tady 
během jednoho dne padlo a zraněno bylo 57 
tisíc vojáků a 57 generálů) vtrhla Napoleonova 
vojska 14. 9. do hořící, tenkrát ještě dřevěné 
Moskvy. Tu Rusové pod velením Kutuzova pře-
kvapivě vyklidili ústupem na východ. 19. října 
Napoleon  vyhořelou a vyhladovělou Moskvu 
opouští, Moskvě chyběly potraviny, topivo 
a vojáci byli sužováni vánicemi a třeskutými, 
až 35stupňovými mrazy. Nedočkal se nabídky 
na nějakou dohodu. Nakonec je 5. prosince 
donucen k návratu, ale jinou cestou, už před-
tím vydrancovanou, a napadán je přitom rus-
kými vojáky, partyzány, kozáky i místními oby-
vateli strádajícími hladem a nemocemi. Jenom 
trosky velké půlmilionové armády se musely 
vracet vnucenou cestou přes Polsko a Prusko 
do Francie. Ještě jednou se pokusil poté svůj 
osud změnit v následujícím roce 1813. 

Starostou v Trutnově byl v této době Alexandr 
Reichenbach (od roku 1803), který byl v roce 
1812 vyznamenán velkou zlatou císařskou 
medailí především za to, že se během tažení 
v roce 1812  dobře staral o veškeré zajištění 
vojsk – hodně se zabýval obchodem. Reichen-
bach byl starostou až do roku 1815, kdy byl 
z Trutnova převeden v doprovodu trutnov-
ských střelců do Hradce Králové.

Antonín Just

pohledy do minuloSti

Trutnov v 19. století

Školské zařízení pro DvPP 
Královéhradeckého kraje 
pracoviště Trutnov 

nabídka akcí 

čERvEn
systém sociálně-právní ochrany dětí. Ro-
dinné právo a náhradní rodinná péče
2. červen 2015, 8:00 - 12:00 hod., OA Trut-
nov, Malé náměstí 158
Poplatek: 500 Kč. Vhodné i pro vychovatele 
školských zařízení, sociální pracovníky.

Pohádka nás naučí …
9. červen 2015, 8:00 - 13:00 hod., OA Trut-
nov, Malé náměstí 158
Aktivity a materiály v angl. jazyce pro děti 
- rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zá-
soba.
Poplatek: 700 Kč. Vhodné i pro pedagogy 
volného času, kteří angličtinu neučí. Přihláš-
ky do 30. května 2015.

sRPEn
Letní metodický kurz AJ / Angličtina od za-
čátku – Jak začít?
18. srpen 2015, 9:00 - 15:00 hod., areál ZŠ 
Hradec Králové, Štefánikova 566
Poplatek: 600 Kč. S sebou přineste přezůvky, 
pastelky, nůžky, několik barevných papírů, 
plyšového medvídka. Přihlášky do 13. čer-
vence 2015.

Letní metodický kurz AJ / Angličtina od za-
čátku – Jak dál?
19. srpen 2015, 9:00 - 15:00 hod., areál ZŠ 
Hradec Králové, Štefánikova 566
Poplatek: 600 Kč. S sebou přineste přezůvky, 
pastelky, nůžky, lepidlo a plyšové domácí 
zvířátko.
Přihlášky do 13. července 2015.

Letní metodický kurz AJ / výuka angličtiny 
ve skupinách – Poslech a rozvoj slovního 
projevu
19. srpen 2015, 9:00 - 15:00 hod., areál ZŠ 
Hradec Králové, Štefánikova 566
Poplatek: 600 Kč. S sebou přineste přezůvky, 
pastelky, nůžky, lepidlo a plyšové domácí 
zvířátko.
Přihlášky do 13. července 2015.

Letní metodický kurz AJ / výuka angličtiny 
ve skupinách – Práce s textem a procvičo-
vání psaní
21. srpen 2015, 9:00 - 15:00 hod., areál ZŠ 
Hradec Králové, Štefánikova 566
Poplatek: 600 Kč. S sebou přineste přezůvky, 
nůžky.
Přihlášky do 13. července 2015.

více informací - stierandova@cvkhk.cz, 
mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová 

Jak se budí stromy?
Naše mateřská škola se zapojila do celore-
publikového projektu Fíha – Dýha, v kte-
rém se děti seznámí s přírodními materiály, 
s využitím dřeva a jeho vlastnostmi. V ná-
vaznosti na tento projekt jsme s dětmi na-
vštívili hravou výstavu v Horním Maršově 
– „Jak se budí stromy“. Děti plnily spoustu 
úkolů – poznávaly semínka, stromy, živoči-
chy, počítaly léta stromu, skládaly dřevěné 
puzzle. Na závěr tohoto programu si „vy-
lovily“ malý dáreček.
V pozorování probouzení stromů bude-
me pokračovat v našem blízkém lese, kam 
chodíme při vycházkách. Moc se těšíme.

MŠ Gorkého

Pořádá PS Jiřího Wolkera 
Termín: 18. 7.  –  31. 7. 2015, cena: 2 850,- Kč
Pro děti od 6 do 15 let

Srdečně zveme vaše děti na náš klasický letní 
dětský stanový tábor v srdci přírody u obce 
Kohoutov – Vyhnánov (od Trutnova pouhých 
15 min. cesty autem směr Dvůr Králové n. L.). 
Ubytování je ve stanech s podsadou, k dispo-
zici je srub se zastřešenou jídelnou a stanový 
hangár. Kvalitní stravování (5x denně), pitný 
režim, pravidelná hygiena a pojištění zajiště-
no. Vše pod vedením a dohledem kvalifikova-
ných táborových pracovníků a zdravotníků.
Celotáborová hra: Cestování časem

Chceš zažít 2000 let za 14 dnů? Tak naskoč 
s námi do stroje času! Vydáme se na lov ma-
mutů, poplujeme s Kolumbem do Ameriky, 
navštívíme egyptské faraony a možná uvi-
díme i naše potomky v daleké budoucnosti. 
Krom toho zažijeme spoustu dobrodružství 
s našimi kamarády i v současnosti! Chceš se 
přidat? Pojeď s námi na tábor Běluň! 
Přihlášky, foto a další informace: Lenka Ma-
línská, web: http://ondra.pecashome.cz/be-
lun, e-mail: belun2.prihlasky@seznam.cz, tel.: 
605 904 945. 

LETnÍ DěTsKÝ TáBOR BěLuŇ

Anna K
Turbo | UDG 

Pink Floyd revival
12:OO FLENDRS 13:3O TRAKTOR 15:OO TURBO 
16:3O MEMPHIS 18:OO EFFECT 19:3O ANNA K 

21:OO UDG 22:3O PINK FLOYD REVIVAL

Vstupné: 13O Kč předprodej | 15O Kč na místě | děti od 1OO do 13O cm v doprovodu rodičů 4O Kč 
e-mail: info@pivofest.cz | tel.: 777 642 OO9 | vstupenky online www.kupvstupenku.cz

w w w . p i v o f e s t . c z

Pít se bude:
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Středisko volného času, Trutnov

ul. R. Frimla 816, 541 01 Trutnov
tel./fax: 499 815 290

e-mail: svc@svctrutnov.cz
mobil: 603 319 466, 731 610 518

www.svctrutnov.cz

Taneční soutěže 2015

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje

TER-mIX  
Lezení na skalách

Jarní měsíce bývají každoročně pro taneční 
oddělení SVČ Trutnov ve znamení soutěží 
a přehlídek. Ani letos tomu není jinak a naši 
tanečníci se účastní doslova jedné soutě-
že za druhou. Předvést své umění a zúročit 
to, co se za celý rok naučili,  jezdí opravdu 
do všech koutů republiky, a to, že se jim 
opravdu daří, můžete číst v následujících 
řádcích.

Dvorská Jednička 2015
Letošní první soutěž pro tanečníky SVČ Trut-
nov byla již tradiční Dvorská Jednička. O ví-
kendu 11. – 12. dubna se vydaly do Dvora 
Králové nad Labem hned čtyři taneční sou-
bory. Sobotní dopoledne patřilo mimo jiné 
orientálním tancům, kde nechyběl náš sou-
bor Naila. Děvčata nastoupila do soutěže 
v mladší i starší kategorii a v sólech. Mladší

tanečnice obsadily 6. místo a starší dívky se 
umístily o stupeň výše, tedy na 5. místě. Ve-
ronika Prokopová se svým sólo vystoupením 
obsadila krásné 2. místo. V sobotu se také 
představily ve své kategorii mažoretky a ne-
vedlo se jim vůbec špatně. Mažoretky Sarra 
II. obsadily ve své kategorii 4. místo, jejich 
starší kolegyně Sarra I. vybojovaly 2. místo. 
Do soutěže v sólech nastoupila Kristýna Šob-
rová a získala 6. místo. V neděli odcestoval 
na Dvorskou Jedničku mladší soubor Mo-
derních tanců pod názvem TS Angeles SVČ 
Trutnov. Jeho vůbec první soutěžní vystou-
pení se velmi vydařilo, a obsadil tak konečné 
2. místo. 

Kvalifikace mčR mažoretek
Mažoretky SARRA při SVČ Trutnov se letos 
opět zúčastnily kvalifikačního kola na MČR. 
V neděli 12. dubna odcestovaly mažoret-
ky Sarra I. a Sarra II. do Zruče nad Sázavou, 
kde se utkaly o postup do semifinále MČR 
mažoretek. Po sobotní generálce na soutěži 
ve Dvoře Králové, která se vyvedla výborně, 
odjížděly mažoretky na kvalifikaci s velkou 
motivací, a to se také projevilo na jejich 
umístění. Mladší soubor mažoretek, Sarra II., 
obsadil v kategorii kadetek 3. místo, starší 
soubor Sarra I. vybojoval 2. místo v katego-
rii juniorek. Největší úspěch zaznamenala 
Kristýna Šobrová, která ovládla juniorskou 
kategorii v sólech a získala 1. místo. Oba dva 
soubory mažoretek i sólo vystoupení se díky 
svým umístěním a bodovým ziskům kvalifi-

kovaly do semifinále MČR mažoretek, které 
se uskutečnilo 9. 5. ve Stochově. 

O rychnovský pohárek 2015
O víkendu 18. – 19. 4. se naši tanečníci zú-
častnili další soutěže. SVČ Trutnov tentokrát 
reprezentovaly soubory mažoretek SARRA 
I. a II., Rodeo, Naila a Moderní tance. Starší 
mažoretky získaly krásné 2. místo a mladší 
ve své kategorii zvítězily. Orientální taneč-
nice ze souboru Naila se umístily na 3. mís-
tě. Dalším skvělým vystoupením si vytančili 
1. místo členové souboru Rodeo a pozadu 
nezůstaly ani děti z Moderních tanců a zís-
kaly také 1. místo. 

Raz, Dva, Tři! 2015
Jedna z tradičních tanečních soutěží se ko-
nala 25. 4. 2015 v Novém Městě nad Metují 
a nemohli na ní chybět ani naši zástupci SVČ 
Trutnov. Soutěže se zúčastnily oba dva sou-
bory Rodeo. Mladší z nich, Rodeo I, se umístil 
na skvělém 3. místě. Jejich starší kamarádi, 
Rodeo II, zazářili a získali 1. místo. Dalším 
souborem, který hájil barvy SVČ Trutnov 
na této soutěži, byly tanečnice Naily. 

mčR v country a cloggingu
Prodloužený víkend 8. – 10. 5. 2015 patřil 
tanečníkům ze souborů Rodeo I a Rodeo II. 
Čekalo je totiž MČR v country tancích a clo-
ggingu konané ve Vodňanech. I přes neče-
kané překážky v podobě nemocí a úrazů se 
tanečníci soutěže zúčastnili ve všech kate-
goriích, do kterých svá vystoupení přihlásili. 
V obrovské konkurenci se jim však nepoda-
řilo postoupit do finálových bojů. Jediným, 
komu se to podařilo, byl Jirka Cabicar, který 
nejen že se dostal do finále kategorie „a ca-
pella“, ale v něm získal nádherné 5. místo! 

semifinále mčR mažoretek
Po úspěšné kvalifikaci, přes kterou se úspěš-
ně probojovaly oba naše zúčastněné soubo-
ry i sólo Kristýny Šobrové, čekalo mažoretky 
SARRA I. a II.  semifinále, které se uskutečnilo 
9. 5. ve Stochově. V semifinálových bojích už 
byla konkurence větší ale naše mažoretky se 
s tím popasovaly velmi dobře. Mladší děvčata, 
SARRA II. získala 4. místo a SARRA I. obsadila 
3. místo. Díky bodovému zisku za svá umís-
tění si oba soubory zajistily účast ve finále 
MČR, které je čeká už příští týden. Kristýna 
Šobrová se svým sólo vystoupením získala 
nádherné 2. místo, ale bodové hodnocení 
bohužel na postup do finále nestačilo. 
Všem tanečníkům gratulujeme za skvělá 
umístění a výbornou reprezentaci SVČ Trut-
nov. Takto úspěšná sezona je jen důkazem 
toho, že vedoucí a trenéři společně s dětmi 
celý rok svědomitě pracovali, za což jim patří 
velké poděkování. Kromě taneční přehlídky, 
kde jste mohli zhlédnout všechny naše ta-
neční soubory, čeká tanečníky ještě soutěž 
O rtyňskou zvonici 2015 a mažoretky se vy-
dají na finále MČR. Všem zúčastněným drží-
me palce.

Cílem činnosti horolezeckého oddílu je vést 
děti k pobytu v přírodě. Není proto žádným 
překvapením,  že oddíl pomalu začíná s ak-
tivitami na skalách. Každý týden se zájemci 
z oddílu starších členů mají možnost vydat 
do blízké lokality Čížkovy kameny. Tyto pís-
kovcové skály jsou vhodné díky možnosti 
založení horního jištění. Náročnost zvládnou 
i méně zkušení lezci, kteří mohou okusit roz-
díl oproti vnitřní lezecké stěně. 

Jako vyvrcholení celoroční činnosti je na čer-
ven připraveno pro starší oddíly víkendo-
vé soustředění v Adršpachu. Čeká je lezení 
na věže Křížového vrchu a v případě přízni-
vých podmínek i ve skalním městě.  V každém 
případě skály  navštívíme a prohlédneme si 
místní dominanty. Toto soustředění je spoje-
no s přítomností zkušených horolezců, kteří 
mají dlouholeté zkušenosti se skalním leze-
ním nejen v ČR. 

O lezení ve skalách nepřijde ani nejmlad-
ší oddíl, jehož členové v celoroční přípravě 
udělali veliký pokrok. Za odměnu navštíví 
při jednodenním výletě také Čížkovy kame-
ny. Kromě lezení bude připraveno i několik 
dalších aktivit, jako jsou nízká lana a zábavné 
hry v terénu.
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mebyS trutnov s. r. o.
informuje

tělovýchovná jednota lokomotiva trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

LETnÍ KOuPALIŠTě TRuTnOv HLásÍ:
nový odbavovací systém – zlevněné rodin-
né vstupné –  tobogán zdarma – nové hřiště 
a atrakce
mEBYs Trutnov s.r.o., provozovatel letního 
koupaliště, připravil pro trutnovské i mimo-
městské návštěvníky do nové letní sezóny 
řadu atraktivních novinek.
Ve snaze odbourat fronty, které se v nejtep-
lejších dnech tvořily u vstupu, jsme instalovali 
nový odbavovací systém. Ceny vstupného 
zůstávají stále na nízké úrovni. Premiérově 
jsme zavedli několik druhů zlevněných ro-
dinných vstupenek, které vykompenzují mír-
ný nárůst vstupného (o 5 Kč), k němuž do-
chází po několika letech. Od letošní sezóny 
je však vstup na všechny vodní atrakce volný, 
a výrazně ušetří především rodiče malých 
„závodníků“. TOBOGán je tedy od letošního 
léta zDARmA!

Kromě vodních radovánek se trutnovské děti 
mohou vyřádit na nově pořízeném skákacím 
hradu za cenu více než příznivou nebo si po-
hrát na novotou vonících pískovištích. Změ-
na provozovatele restaurace by měla přinést 

zvýšení kvality a úrovně občerstvení, což jis-
tě ocení malí i velcí.
Dospělí návštěvníci, kteří na koupališti nechtějí 
jen lenošit, uvítají možnost aktivního odpočin-
ku v podobě programu Aqua-aerobicu, street 
work-outového cvičení a dalších akcí. Můžete 
si u nás také zahrát volejbal, fotbal, líný tenis, 
stolní tenis, badminton a pétanque. Příslušné 
sportovní potřeby lze v areálu zapůjčit, stej-
ně jako slunečníky a nová lehátka. Pro rodiny 
s dětmi, na které myslíme nejvíce, připravujeme 
cenově výhodné „Rodinné pátky“ a další jedno-
rázové komponované akce.
Překrásné prostředí letního koupaliště doplňu-
jeme dalšími sportovními a rekreačními atrakce-
mi. Proto uvítáme nápady, postřehy a podněty 
vás všech, samotných návštěvníků koupaliště, 
a zohledníme je při dalších realizacích. Podí-
lejte se na zlepšení trutnovského koupaliště 
i vy! Sledujte webové stránky MEBYS Trutnov 
i Facebook, kde vás budeme o všech aktualitách 
průběžně informovat.
Se změnou odbavovacího systému přichází 
i nové vstupenky. Držitelé starých karet, elek-
tronických peněženek z minulých sezón, budou 
mít možnost je zdarma vyměnit za nové (včetně 
převodu peněžního zůstatku). Výměna je mož-
ná buď na pokladně letního koupaliště, případ-
ně kdykoliv po telefonické domluvě se správcem 
koupaliště, panem Peterem (tel. 734 496 833). 
zAčÍnámE nEJPOzDěJI v PáTEK 12. 6. 2015, 
a pokud tomu bude počasí nakloněno, 
I DŘÍvE!
Na léto plné zábavy a úsměvů se těší kolektiv LK 
MEBYS Trutnov s.r.o.

DOPRAvnÍ HŘIŠTě nA nIváCH PRO 
vEŘEJnOsT A ŠKOLY
„Bezpečnost je pro nás ve městě prioritním 
faktorem. A pokud je možné realizovat bez-
pečnostní osvětu ať už v rámci rodiny, mateř-
ských škol a prvního stupně škol základních, 

navíc zábavnou a hravou formou, budeme ji 
podporovat“.
MŠ a ZŠ mají možnost využít toto dopravní 
hřiště Na Nivách a to včetně značek a výuko-
vého materiálu BESIP od pondělí - pátek dle 
vzájemné dohody se správcem areálu tel. 
777 163 120, e-mail: herda@mebys.cz

Den Od Do značky

Pondělí 08:00 19:00 Ne

Úterý 08:00 19:00 Ne

Středa 08:00 19:00 ANO

Čtvrtek 08:00 19:00 Ne

Pátek 08:00 19:00 Ne

Sobota 08:00 19:00 ANO

Neděle 08:00 19:00 Ne

pokračování >>

ATLETIKA

Atletická sezóna odstartovala 
Jako první se představila družstva přípravek, 
která závodila již v dubnu ve Dvoře Králové. 
Družstvo chlapců obsadilo druhou příčku. „B“ 
družstvo hochů obsadilo celkovou čtvrtou 
příčku. Dívky si vedly o něco hůře - patřila jim 
5. a 8. pozice. Starší žactvo závodilo v Nové 
Pace a velkou radost nám opět udělali chlap-
ci, kteří 1. kolo soutěže družstev dokonce vy-
hráli. Již v následujícím týdnu nás čeká vstup 

do soutěže družstev mladšího žactva. Závody 
se uskuteční ve čtvrtek 14. května v Trutnově. 
O víkendu začnou závodit také dospělí. V ne-
děli 10. května vstoupili do sezóny také doros-
tenci a junioři. Velmi dobře se vedlo čtvrtka-
řům, kteří se minulý týden vrátili z vydařeného 
soustředění v italském Caorle, kde odvedli 
mnoho práce a absolvovali několik velmi kva-
litních tréninků. Jejich nasazení v tréninku se 
zúročilo hned v prvním závodě sezóny, v němž 
Matěj Červený pokořil hranici 50 vteřin a zví-

tězil ve vynikajícím čase 49,77 s a zařadil se 
na 2. místo letošních juniorských tabulek. Jan 
Jankovič testoval svou sprinterskou formu 
a vytvořil si osobní rekord v běhu na 200 m - 
23,27 s a 100 m - 11,57 s. Gratulujeme!

JuDO 

Regionální přebor Královéhradeckého, Par-
dubického a Libereckého kraje v judu 
8. 5. se konal v tělocvičně Na Nivách Regionální 
přebor Královéhradeckého, Pardubického a Li-



11  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | květen 2015

bereckého kraje v judu (dříve krajský přebor). 
Turnaj, ze kterého získávají judisté v případě 
zisku medailových pozic body pro nominaci 
na přebor ČR. Lokomotivu Trutnov  repre-
zentovalo celkem čtrnáct závodníků, dvanáct 
mladších a dva starší žáci. Bilanci 14/10 (čtrnáct 
závodníků/deset medailových pozic) považuje-
me za úspěšnou, ovšem v tomto turnaji může 
závodník získat potřebné body do ranking lis-
tu v případě, že má dostatečný počet zápasů 
a soupeřů ve své kategorii. Důležité body pro 
nominaci na přebor ČR tak získali pouze vítě-
zové kategorií - Radek Gottwald, Jan Lisý, Petr 
Kudrna.

sTOLnÍ TEnIs

Na ukončení hráčské sezóny pořádá oddíl stol-
ních tenistů TJ Lokomotiva Trutnov tradiční od-
dílové turnaje. Turnaje dospělých se dne 11. 4. 
2015 zúčastnilo celkem 9 hráčů. O vyrovnanosti 
nejlepších hráčů svědčí skutečnost, že o celko-
vém vítězi při shodném počtu bodů rozhodl 
jediný set. Celkovým vítězem se stal Tomáš Jirá-
nek před Martinem Polákem, loňský vítěz Zde-
něk Čurda se musel spokojit s třetím místem.
Dne 25. 4. 2015 se uskutečnil oddílový turnaj 
dětí a mládeže ve stolním tenise. Kategorii 
mladších žáků vyhrál Michal Doubek, na dalších 
místech se umístili Tomáš Březina, Matěj Břeň, 
Marek Macl, Vítek Morávek a Erika Patschová. 
Kategorii starších žáků a dorostenců vyhrála 
Klára Prokopcová před Jáchymem Drašarem. 
Kromě diplomů získali účastníci i věcné ceny, 
zakoupené z finanční dotace MěÚ Trutnov. Po-
děkování patří i pořadatelům Lence Kaláškové, 
Miroslavu Prokopcovi a p. Březinovi, kterým se 
po několika letech podařilo obnovit i zapojení 
rodičů mladých účastníků do soutěže. Turnaj 
žen vyhrála pí Březinová před pí Beránkovou 
a Maclovou, turnaj ostatních příchozích vyhrála 
bez ztráty setu pí Kalášková před p. Prokopcem. 
Nejlepší z neregistrovaných hráčů p. Doubek se 
umístil na pěkném třetím místě, p. Březina se 
umístil na 6. místě a p. Morávek na 8. místě. 

CYKLIsTIKA

Cyklistická sezona 2015 zahájena
Prvním závodem, silniční časovkou Náchod 
- Dobrošov, byla zahájena letošní cyklistická 
sezona v regionu. Pořadatelem závodu je 
LOKO Trutnov a byl to první podnik ze seriálu 
časovek Vrchařská liga 2015. Seriál obsahuje 
celkem 7 závodů včetně Mistrovství Králové-
hradeckého a Pardubického kraje, které se 
jede z Vrchlabí na Benecko.  
Seriál Vrchařská liga je součástí celoročního 
multisportovního Středečního poháru. Tento 
celoroční ojedinělý projekt mnoha pořadate-
lů zahrnuje běžecké závody na lyžích, na ně 
navazuje Vrchařská liga, duatlony a triatlony, 
okruhové silniční závody, seriál MTB časovek 
do vrchu, seriál 7 podzimních závodů cross-
country a sezonu uzavírají běžecké středy. 
V rámci podniku se jednou i dva mistrovské 
závody, část závodů je zařazena do cyklis-
tického Poháru mládeže SCKHK. Propozice 
všech závodů najdete na stránkách oddílu 
cyklistiky Apache LOKO Trutnov. 

GYmnAsTIKA

Gymnastky jsou mistryněmi republiky v Tea-
mGymu 
Zacvičit pohybovou skladbu, předvést ak-
robacii a ještě zaskákat na trampolíně. 

O tom je gymnastická soutěž zvaná Team-
Gym. Po sobotním šampionátu, který v Praze 
uspořádala Česká gymnastická federace, 
je známo, že nejlepší družstvo v kategorii 
šestnáctiletých dívek a starších je z Trutnova!  
Na vrcholný závod teamgymové sezony s mez-
inárodní účastí se podařilo probojovat všem 
třem týmům z oddílu TJ Lokomotiva Trutnov. 
Kategorie Junior I (7 – 11 let) - 3. místo, kat-
egorie Junior II (12 – 15 let) - 4. místo, Junior 
III (od 16 let) - 1. místo. Nejstarší trutnovská 
děvčata ovládla zároveň Český pohár v Team-
Gymu.  Dívky v kategorii Junior I se v této 
republikové soutěži umístily na třetím místě. 
Více na: http://sglokotu.webnode.cz/ 

vOLEJBAL

volejbalové žákyně Loko Trutnov zakončily 
sezónu 9. místem na mistrovství čR
Uplynulý víkend znamenal konec sezóny pro 
volejbalové žákyně Lokomotivy Trutnov. O ví-
kendu se totiž zúčastnily mistrovství České 
republiky žactva, které proběhlo Olomouci. 
Na závěrečný turnaj se děvčata nominovala 
kvalitní hrou a vydařenou kvalifikací, takže 
k budoucím zápasům o mistra ČR vzhlížela 
celkem se zdravým sebevědomím.

Zleva stojí Hana Nguyenová, Denisa Pavlíko-
vá, Natálie Bohadlová, Michaela Šnorbertová, 
Eliška Pavelková, Markéta Teichmanová, Ni-
kola Faistaverová, Anna Pavelková a Kristýna 
Mrázková.
Herní systém rozdělil 16 účastníků dle výsled-
ků v kvalifikaci do 4 skupin o 4 účastnících, při-
čemž družstva umístěná na prvním až třetím 
místě postupovala do dalších bojů, družstvo, 
které skupinu zakončilo na místě čtvrtém, se 
účastnilo pouze bojů o 13. – 16. pořadí. Tomu-
to se Trutnov jedinou výhrou 2:0 nad Kralupa-
mi vyhnul, ostatní dva zápasy ale ve skupině 
prohrál shodně 0:2 na sety, a to s Lokomo-
tivou Plzeň a Olympem Praha A. Jediná vý-
hra ve skupině tak naštěstí stačila na postup 
do další části turnaje, kde se Trutnov postupně 
utkal s družstvy Brna, České Třebové a Olym-
pu Praha B. Zde se již holky pomalu rozehrály 
k lepším výkonům a zejména výhra nad silným 
Olympem Praha B, podpořená výhrou nad 
Českou Třebovou, daly vzpomenout na tým, 
který válel v kvalifikaci. S družstvem Brna ale 
prohrály, a tento výsledek jim zajistil nejen 
páté místo v nadstavbové skupině, ale i souboj 
s šestým družstvem druhé skupiny, jímž byla 
Ostrava. Tento zápas děvčata zvládla a utkala 
se o celkové 9. až 10. místo. Řízením osudu se 
tak opět potkala s družstvem České Třebové, 
které porazila 2:0 na sety,  a na mistrovství ČR 
tak obsadila konečnou devátou příčku.
Závěrem trutnovským hráčkám všech věko-
vých kategorií za předvedené výkony v dlou-
hé a náročné sezóně děkujeme a přejeme jim 
do té příští hlavně pevné zdraví. Další, neméně 
důležité poděkování, nyní ale především za tr-
pělivost a podporu, patří i jejich rodinám.

muAY-THAI

HIGHLAnDERs na semináři a repre sparingu
To, že se musíme stále učit, potvrdili i naši 
zkušení zápasníci Jakub Klauda a Matěj Trč-
ka, kteří se účastnili již druhého semináře 
s legendárním bojovníkem Muay-Thai Natha-
nem Corbettem. 9. 5. 2015 se konal v Praze 
reprezentační sparing CMTA, kde Jakub Klau-
da, Matěj Trčka, Ondřej Marvan, ale i Radek 
Horák změřili síly s českou špičkou.

vyhlášení nejlepších sportovců Lokomotivy 
za rok 2014
Čtyřiadvacetiletý thajboxer Ondřej Marvan 
se stal nejlepším sportovcem Tělovýchovné 
jednoty Lokomotiva Trutnov za rok 2014. 
Vítězství v anketě trutnovskému bojovní-
kovi přinesl především jeho výkon na mi-
strovství Evropy v polském Krakowě, kde si 
na krk pověsil stříbrnou medaili. „Lokoťác-
ký“ trůn tak už dva roky zůstává pod pal-
cem thajboxerů. Loni zvítězil Jakub Klauda. 
Slavnostní vyhlášení se už poněkolikáté ode-
hrálo na pódiu Společenského centra Uffo. 
Hodinu a půl trvajícím ceremoniálem, během 
kterého se udělovala ocenění v devíti kate-
goriích, což bylo o jednu více než loni, prová-
zela moderátorka Martina Adamů. Program 
zpestřilo několik videí o sportovcích, ale také 
dvě ukázky naživo. Basketbalová přípravka 
předvedla část ze svého tréninku a hráči Ran-
gers ukázali pár akcí z amerického fotbalu. 
Srandovní vložku si připravili kajakáři.
Více informací a fotografie z vyhlášení nalez-
nete na: http://www.lokotrutnov.cz/nase-ak-
ce/dalsi-akce/ 

30. ročník příměstského sportovního tábora 
„Léto s Lokomotivou“
I. běh -17. 8. – 21. 8. 2015
II. běh -  24. 8. – 28. 8. 2015 
Více informací na tel. 603 383 285 nebo 
na http://www.lokotrutnov.cz/nase-akce/le-
to-s-lokomotivou 
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V jubilejní 20. sezoně v nejvyšší soutěži se po-
dařilo basketbalistkám Kary Trutnov dosáhnout 
skvělého úspěchu, když v neobyčejně vyrovna-
ném ligovém ročníku vybojovaly bronzové me-
daile. Dvanáctý zisk cenného kovu řadí Trutnov 
mezi nejlepší trio historie samostatné české nej-
vyšší soutěže, hned za giganty ZVVZ USK Pra-
ha a BK Imos Brno, kteří oba vyhráli Evropskou 
ligu. 
Trutnovskému týmu se povedl výborný výkon, 
když jako první v historii dokázal získat me-
daili ze šesté pozice po dlouhodobé části. Na-
víc ve čtvrtfinále s Valosunem KP Brno i v sérii 
o 3. místo s Nymburkem zvítězil v rozhodujících 
pátých zápasech, v obou případech dokonce 
na hřištích soupeřů! Souboj o bronz vygradoval 
ještě v prodloužení na palubovce nymburského 
sportovního centra, které nakonec zažilo velkou 
radost hráček Trutnova a velmi početné skupiny 
jejich fanoušků. Ti byli po celou sezonou vděč-
nou oporou týmu a hodně pomohli k parádní-
mu úspěchu. Celý tým i klub BK KARA Trutnov 
byl jejich podporou velmi potěšen, stejně tak 

pravidelnými návštěvami řady rodičů s dětmi 
na domácích zápasech v hale ZŠ Komenského. 
Basketbalistky absolvovaly rovněž Český po-
hár, v němž se dostaly do finálového turnaje 
v Ostravě, kde obsadily 5. místo. Podvanácté 
v historii reprezentoval Trutnov v evropských 
pohárech, družstvo Kary skončilo na 3. místě 
v základní skupině, když v rozhodujícím závě-
rečném utkání skupiny podlehlo doma o jediný 
bod v prodloužení. Na jednom z nejlepších ev-
ropských turnajů, který se každoročně pořádá 
v Trutnově, skončil domácí celek čtvrtý v konku-
renci euroligových klubů. Stejná příčka patřila 
svěřenkyním trenérů Jozefa Rešetára a Pavla 
Prokeše na turnaji ve Francii za účasti týmů nej-
vyšší tamní soutěže, jehož se mohly zúčastnit 
na základě pozvání předního francouzského 
klubu USO Mondeville.
Basketbalistky Kary Trutnov mají v nejvyšší sou-
těži celkovou bilanci 20 sezon, 640 utkání a 12 
medailí, v evropských pohárech 12 sezon a 82 
utkání. 

-bk- 

Běžecká reprezentace trutnovského gymnázia 
se podesáté zúčastnila semifinále Juniorského 
maratonu a posedmé za sebou zvítězila, když 
dosáhla času 2:32:52.
V Juniorském maratonu reprezentuje školu de-
set běžců (7 chlapců a 3 dívky), kteří absolvují 
vzdálenost 42 195 m štafetovým způsobem. 
Semifinále (krajské kolo) se tradičně běhá spo-
lečně s Pardubickým krajem a letos se ho zú-
častnilo 18 týmů. Vítězná družstva mají právo 
startovat ve finále Pražského maratonu, které 
se uskutečnilo v neděli 3. 5. 2015. Pražského fi-
nále jsme se v historii zúčastnili pouze pětkrát 
(1 x 4. místo, 2 x 5. místo a 2 x 6. místo).
Semifinále se letos konalo za slunečného poča-
sí v Pardubicích se startem na nádvoří zámku, 
a přestože se vyhodnocují výsledky každého 
kraje zvlášť, běžci vnímají závod jako jeden. 
Oporami výběru Gymnázia Trutnov jsou přede-
vším členové lyžařského oddílu Olfin Car Vella 
Trutnov a vynikající Dominik Sádlo, loňský juni-
orský mistr Evropy v běhu do vrchu.
Po startu semifinálového závodu bylo jasné, 
že o vítězství budou bojovat pouze čtyři týmy: 
Sportovní gymnázium Pardubice, Gymnázium 
Letohrad, Lepařovo gymnázium Jičín a Gym-
názium Trutnov. Na prvních úsecích se tato 
družstva držela v popředí a jenom pořadí nebo 
odstupy se měnily. Na čtvrtém úseku však vý-
borně zaběhl trutnovský Jan Hartman a defi-
nitivně usadil svůj tým v čele závodu. Přesto-
že soupeři občas snížili náskok nebo si měnili 
pořadí na dalších místech, nebylo v jejich si-
lách podkrkonošský tým porazit. Když vybíhal 
na poslední úsek Dominik Sádlo, bylo již vítěz-
ství jisté a pouze se rozhodovalo o konečném 
čase a celkovém náskoku na ostatní školy.

Konečné pořadí: 1. Gymnázium Trutnov (HKR) 
2:32:52, 2. Gymnázium Letohrad (PAR) 2:34:54, 
3. Sportovní gymnázium Pardubice (PAR) 
2:35:39, 4. Vojenská škola VSŠ a VOŠ MO v Mo-
ravské Třebové (PAR) 2:44:51, 5. Lepařovo gym-
názium Jičín (HKR) 2:45:35, 6. Biskupské gym-
názium Hradec Králové (HKR) 2:45:35, …
Trutnovské gymnázium reprezentovali (pořa-
dí podle běžeckých úseků): Adam Gőtz, Matěj 
Červený, Tereza Jakoubková, Jan Hartman, 
Jana Adámková, Hynek Fátor, Tereza Berano-
vá, Matyáš Dvorský, Vladimír Šlofar, Dominik 
Sádlo.
Pražského finále se družstvo Gymnázia Trutnov 
zúčastnilo v obměněné sestavě. Za čtyři klíčové 
opory nastoupili náhradníci a tato skutečnost 
měla od samého počátku vliv na očekávané 
umístění i výsledný čas (20. místo z 33 startují-
cích štafet a čas 2:49:22).

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

Foto: Karel Urban
Start závodu. V popředí s číslem 58 první člen štafe-
ty Gymnázia Trutnov Adam Gőtz.

nábor hráček oddílu 
sofballu sK Trutnov Hsm
Oddíl softballu SK Trutnov HSM stále přibírá 
nové hráčky - dívky ve věku od 6 let. V sou-
časné době se účastníme extraligy žákyň 
(průběžně 2. místo v tabulce), extraligy kade-
tek (průběžně 2. místo v tabulce) a 3. české 
národní ligy žen (průběžně 1. místo v tabul-
ce). Děti učíme základy softballu, vycházíme 
z atletických dovedností. Softball je hra plná 
zvratů, změn a zábavy. Podařilo se nám od-
chovat i několik reprezentantek. 
Trénujeme vždy v úterý a čtvrtek od 16:00 
do 18:00 hod. na hřišti v Trutnově – Hor-
ním Starém Městě. Zimní příprava probíhá 
za podpory KZČ Eldorádo v tělocvičnách ZŠ 
Mládežnická Trutnov. Tréninky probíhají pod 
vedením zkušených trenérů s licencí III. a II. 
trenérské třídy. 
Kontakt: Mgr. Jana Klempířová, janaklempi-
rova@gmail.com, 777 138 229, www.softball.
skhsm.cz, www.softball.cz.

velká cena v silniční 
cyklistice pro žáky zŠ a sŠ
Tento závod uspořádala Střední průmyslová 
škola Trutnov již po devatenácté. Z  pověření 
Asociace školních sportovních klubů a za pod-
pory Královéhradeckého kraje a Městského 
úřadu Trutnov se opět konal na již tradiční 
trati se startem v ulici „K Pěti bukům“ a cílem 
na křižovatce „Za Zámeckým vrchem“ v ob-
vodu Školního polesí Trutnov. I letos nám po-
časí přálo, a tak se mohlo vydat 61 závodníků 
na 2,4 km dlouhou časovku do vrchu na su-
chém asfaltovém povrchu. Některé výkony 
vítězů jednotlivých kategorií byly opravdu 
vynikající. Těm nejlepším, ale i řadě dalších 
účastníků, byly předány pěkné věcné ceny, 
na kterých se podílely výše uvedené organi-
zace a také dva hlavní sponzoři: Z. K. CYK-
LOSERVIS – ZDENĚK KŘÍŽEK a VELLA Trutnov 
– STANISLAV OPOČENSKÝ. Jim, ale i dalším 
sponzorům děkujeme za podporu žákovské 
cyklistiky. K pohodě přispěl také „lesní bu-
fet“, jenž účastníkům závodu poskytl malé 
občerstvení. Již nyní zveme školy na příští, 
jubilejní dvacátý ročník.

Za SPŠ Trutnov
K. Čichovský

O putovní pohár města 
Trutnova
V prostorách ZŠ kpt. Jaroše proběhl krajský 
přebor hráčů 18 a 20 let v šachu pod ná-
zvem O putovní pohár města Trutnova, a to 
ve dnech 1. - 2. 5. 2015. Celkově zde bylo 11 
hráčů z 6 oddílů Královéhradeckého šachové-
ho svazu. Kategorii do 20 let vyhrál Buločkin 
z Rychnova nad Kněžnou, náš hráč Štěpán 
Mareš v této kategorii skončil 3. Kategorii 
do 18 let vyhrál Kabelka z ŠK AD Jičín. Tady 
se nám moc nedařilo, Braun skončil 11. To 
byl spíše příjemným překvapením výkon nej-
mladšího hráče turnaje Adama Mareše, kte-
rý neprodával svoji kůži lacino, získal i dva 
body. V příštím roce budeme pořadateli i KP 
14 a 16. 
Vedení turnaje děkuje touto cestou všem, 
kteří se zasloužili o klidný průběh. Současně 
děkuje svým sponzorům, kteří turnaj zastře-
šili nejen finančními, ale i věcnými cenami. 
Jmenovitě: hlavním sponzorem turnaje byla 
firma Grund a.s., Mladé Buky, dále poslanci 
Böhnisch a Adamec a pí Killarová. Děkujeme 
i  RIAPSu za zhotovení cen pro vítěze jednot-
livých kategorií.

Tomáš Bydelský
ředitel KP 18 a 20

Sport

skvělé vítězství v semifinále Juniorského maratonu

Basketbalistky Kary Trutnov získaly ligový bronz


